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  ر الواليات املتحدة األمريكيةظالدولية يف ناجلرائم 
  جامعة خنشلة    مراد كواشي  .أ

 جامعة عنابة  باحث دكتوراه و
  جامعة بسكرة )باحثة دكتوراه(غلوسي دالل  

  :امللخص
 والـذي تـتحكم   الـدويل،  للمجتمـع  سياسـية  إرادة إىل حيتـاج  الـدويل  القانون تطبيق إن

 تنفيـذ أحكـام   عـن  متتنـع  أن تسـتطيع  الـيت  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  قراراته من بالكثري

 تطبيقـه  أو تفـرض  حلفائهـا،  مصاحل أو مصاحلها سيمس األمر أن ترى ،عندما الدويل القانون

 الـيت  الدولـة  الظهـور مبظهـر   هنـا  مصـلحتها  وأن مصاحلها، ميس ال هذا أن ترى عندما بشدة

  .الدويل اتمع النظام والعدل يف ليسود دقيق، بشكل لتطبيقه وتسعى الدويل، القانون ختدم
  دوليةال اجلرمية –القانون الدويل  :الكلمات املفتاحية

Résumé 
L'application du droit international doit être la volonté politique de la communauté 

internationale, qui Contrôler une grande partie des décisions des États-Unis d'Amérique, ce 
qui peut s'abstenir de mettre en œuvre les dispositions du droit international, lorsqu'il estime 
que des intérêts Simms ou les intérêts de ses alliés, ou d'imposer appliquées fermement quand 
vous voyez que cela n'affecte pas ses intérêts et ses intérêts apparaissant ici qui servent l'état 
du droit international, et chercher à appliquer avec précision, à l'emporter et système de 
justice de la communauté internationale. 

Les mots clés : droit internationale- crime internationale. 
 :املقدمة 

 يف تكـون مـربرا   والـيت  للقتـال،  السـابقة  اجلـرائم  ـا  يقصـد  احلرب جرائم أن املعروف
 ثناءفأ احلرب، خمالفات لقوانني ارتكاب فيها وحيصل املعركة، أثناء تقع اجلرائم اليت ال إشعاهلا

 عديـدة  حماكمـات  ،حـدثت  مروعة وخطرية جرائم من خالهلا حصل وما الثانية العاملية احلرب

 اخلطـرية  االنتـهاكات  حصـول  واسـتمر  الصعوبات واملعوقات، من بالكثري جوت احلرب رمي

 القـرن  أواخـر  إىل غايـة  ،جـرت  الـيت  منها الداخلية الدولية وحىت الرتاعات خالل اإلنسان حلقوق

 مبحاكمـة  يطالـب  الـدويل  اتمـع  جعلـت  مجاعية إبادة جرائم وأعمال حصلت حيث ،املاضي

 إال أن دوليـة،  جنائيـة  حتقيـق  وجلـان  حمـاكم  وجـود  ورغم دولية، حماكم جنائية أمام مرتكبيها

 نتيجـة  التعقيـد  البالغـة  املشـاكل  أحـد  وال يـزال  كان مرتكبيها، على تنفيذ العقاب موضوع

 نتيجـة  وكـذلك  الـوطين،  اجلنـائي  والقضـاء  الـدويل  اجلنـائي  القضـاء  بـني سـلطات   التـداخل 

 جملـس  علـى  هيمنتـها  وتـأثري  املتحـدة  الواليـات  السـيما  الكـربى،  للدول للمواقف السياسية
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خيضـع   اإلنسـانية،  ضد و اجلرائم        احلرب جرائم مرتكيب معاقبة أو إحالة أمر األمن،مما جعل
  .القانونية لالعتباراتخضوعه  من أكثر السياسية لالعتبارات
 حـدود  تبق داخـل  ومل دولياً طابعاً تأخذ بدأت اإلنسان، حقوق وانتهاكات احلرب جرائم إن

 يف احلاصـلة  اإلنسـان يف الرتاعـات   حلقـوق  خطرية وانتهاكات جرائم لوحص بعد ، دوهلا سيادة
 ويوغسالفيا رواندا

 ومـا رافقهـا مـن    اجلـرائم،  تلـك  يف للنظر جنائية دولية حتقيق وجلان حماكم شكلت إذ سابقا، 

 أو ،دوليـة  حصانات من به يتمتعون ما بسبب هذه اجلرائم مرتكيب مالحقة يف بالغة صعوبات

 .1القانون الدويل هلم مينحها قضائية

 مـن  وتطـوير جمموعـة   ترسـيخ  يف األمهيـة  بالغـة  أصـبحت  الـدويل  اتمـع  حاجة إن

 الـدويل  وانتـهاكات القـانون   الدوليـة،  اجلـرائم  علـى  املعاقبـة  تتضـمن  اليت القانونية القواعد

 مـن  اـرمني  إفـالت  على عدم والعمل الدوليني، والسلم األمن على احملافظة أجل من اإلنساين

  .حصانات من به يتمتعون ما بسبب العقوبة
 الكـربى  بعـض الـدول   ودوروما  ،؟الدولية اجلنائية املسؤولية أبعاد ما هي :لذلك نتسائل 

 مفاصـل  الكـثري مـن   علـى  سـيطرا  خـالل  مـن  الدولية، العدالة تنفيذ عرقلة أو تعطيل يف

      .؟الدولية الشرعية
  :الدويل اجلنائي القضاء يف احلاصلة التطورات :أوال

املتحـدة ،   األمم ميثاق على االعتماد خالل من دولية تشريعات بتطوير اتمع الدويل بدأ
أو  والسـلم  األمـن  ديـد  حلـاالت  السـابع  للفصـل  طبقـاً  األمـن  جملس سلطات ومستخدماً

 القـرار  القرارات منـها  من العديد األمن جملس أصدر حيث عدوان، أعمال وقوع أو ما اإلخالل

 اإلنساين الدويل لقواعد القانون جسيمة انتهاكات بارتكاب املتهمني حملاكمة 1993 لعام 808

 احلاصلة اجلماعية جبرائم اإلبادة املتعلق 1994 لعام 955 القرار وكذلك يوغسالفيا سابقا ، يف

  2.رواندا يف
 ،1998عـام  الدوليـة  اجلنائية للمحكمة األساسي للنظام الدويل اتمع إقرار كان لقد

 اجلـرائم  مرتكيب على مالحقة الدويل اإلمجاع ،بعد الدويل اجلنائي القضاء تطور يف مهماً حتوالً

 أـا جـرائم   علـى  الدولية، املواثيق و األعراف تصنفها اليت اإلنسان ، حقوق وانتهاكات اخلطرية

 هـذا  مثـل  ارتكـاب  يف املضـي  ألن معاقبـة مرتكبيهـا،   الضروري من جتعل خاصة، طبيعة ذات
                                                             

  .144،ص 1999،دار النهضة العربية ، القاهرة ، "اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي و االتفاقيات الدولية :"حمد أرفعت  -  1
  .86،ص  1998،النهضة ، القاهرة ، "القانون الدولي العام في السلم و الحرب :"محمد الشافعي  -  2
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 الـيت  والضـمانات،  احلقـوق  مـن  األدىن جسـيماً للحـد   انتـهاكاً  يشـكل  بـات  اجلـرائم  من النوع

  .منها بأي املساسوعدم  احترامها على الدولية املواثيق أمجعت
 الـيت  و اجلـرائم اخلطـرية   لالنتـهاكات  التصـدي  عن الدويل القانوين النظام عجز بسبب

 ومـا  الداخليـة،  أو الدولية منها سواء املسلحة الرتاعات أثناء السيما اإلنسان، حقوق تستهدف

 اتمـع  وافتقـار  مجاعيـة،  وعمليـات إبـادة   اإلنسان حلقوق وانتهاكات مروعة جرائم  من حصل

 ومعاقبـة  هـذه اجلـرائم ،   مبثل للنظر اختصاصاً أصيالً متتلك دائمة دولية قضائية آللية الدويل

 مـن  بـه  يتمتعـون  ملـا  نتيجة العقاب، من الفرصة لإلفالت منحهم وعدم اجلرائم هذه مرتكيب

 األساسـي  النظـام  بإنشاء الدويل اتمع اهتمام وراء كانت السبب دولية، أو قضائية حصانات

 اجلنائيـة  للعدالـة  دائـم  نظـام  إقامـة  يف مهمـا  تطـورا  تعـد  الدولية، واليت اجلنائية للمحكمة

  .الدولية
 ملا حمفزا، كان من العقاب ارمني إفالت و ، األوىل العاملية احلرب بعد ما حماكمات فشل إن     

 فرسـاي  اتفاقيـة  فشـل  وبعـد  ،مجاعيـة  إبـادة  جـرائم  ، من الثانية العاملية احلرب خالل حصل

 جنائيـة  حمـاكم  بإنشـاء  ازدياد املطالبة إىل أدى الدولية، اجلنائية العدالة حتقيق يف وشبيهاا

  .دولية
 النظـام  وـدد  العـام،  الدويل القانون من جرائم جرمية بأا الدولية اجلرمية تعرفحيث 

 علـى  جـزاء  ويطبـق  القـانون،  هـذا  قواعـد  احملميـة مبقتضـى   املصـاحل  النتـهاك  ودف الدويل

   .الدويل القانون فروع من فرع هو الذي اجلنائي القانون الدويل قواعد مبقتضى مرتكبيها
 عـن  امتناع أو فعل كل" بأا  )جالسري استيفان( الدولية مثل اجلرمية يعرف من وهناك

 ،"املدين للمجتمع وضرورية هامة مبصلحة ضررا ويسبب مسؤول جنائيا شخص من يقع فعل
 خـالل  مـن  أصـوله  يسـتمد  الـذي  العقاب يستحق مرتكبه أن غلبهاأ يف اجلماعة الدولية وترى

 1.اجلنائي  الدويل قواعد القانون

 القـانون الـدويل   قواعـد  خـالل  مـن  الشـرعي  ركنـها  تستمد الدولية اجلرمية أن املعروف

 يف كبريا دورا الذي يؤدي الدويل والعرف الدولية، املعاهدات منها متعددة مصادره والذي اجلنائي،
 اإلنسـان  حقوق انتهاكات احلرب و جرائم جرائم مثل الدويل، باتمع الضارة املظاهر بعض حترمي

 نـورمربج  حمكمـيت  مثـل  مؤقتـة  جنائيـة دوليـة   حماكم هلا تشكلت واليت اجلماعية، واإلبادة

                                                             
  .4،ص 1989،دار النهضة ، مصر ،"الدولية بين القانون الدولي الجنائي و القوانين الجنائية الجريمة :"محمود منى  -  1
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 حملاكمـة  1993 لعـام  ليوغسـالفيا  احلـرب  جرائم وحمكمة الثانية، العاملية احلرب بعد وطوكيو

 1991.1 عام وكوسوفا البوسنة يف احلرب جرائم مرتكيب

 تعـرف  العاملية الدولية، فاجلرمية واجلرمية العاملية اجلرمية بني الفرق توضيح من البد وهنا

 العـامل  من األساسية البشرية على القيم عدوان على تنطوي لألخالق منافية تصرفات" بأا

 يف هـي  العامليـة  و اجلـرائم  وحرمتـه،  سـالمة اجلسـد   يف واحلـق  احليـاة،  يف احلـق  مثـل  املتحـدث 
 علـى  والثنائيـة  الدوليـة  واملعاهدات االتفاقيات من خالل الدول تتعاون داخلية جرائم حقيقتها

 بواسـطة  تقـع  وأـا  ،العـامل  دول مـن  العديـد  يف بالعامليـة، النتشـارها   وتوصـف  مقاومتـها 

 وعصابات باملخذرات االجتار عصابات مثل عدة، دول يف أنشطتها متارس منظمة دولية عصابات

  2.بالرقيق االجتار
 يف تـرى  الدولية ،اليت للجماعة األساسية املصاحل على عدوان فهي الدولية اجلرمية أما
 مـن اجلـرائم   املتضرر مرتكبيها ، أي أن على جنائي جزاء توقيع ضرورة غالبيتها يف أو جمموعها

 االعتيـاديني  األفـراد  هـم  العامليـة  من اجلرائم املتضرر مبجموعه، بينما الدويل اتمع هو الدولية

 عليهـا  للمعاقبـة  القضـائي  االختصاص هذا فإن وعلى اجلرائم، هذه فيها تقع اليت الدول من

 .اجلرمية فيها وقعت اليت للدولة منعقداً يظل

اجلنـاة   علـى  القـبض  يف الدوليـة،  املسـاعدة  طلـب  مـن  الدولـة  هـذه  مينع ال ذلك ولكن
 فيخضـع ملبـدأ   الدوليـة  اجلـرائم  علـى  القضائي االختصاص ماأ الدول، إلحدى منها واهلاربني

  .أو الضحايا اجلناة جنسية إىل النظر دون العامل دول من دولة ألية العقاب، حق عاملية
 أـا مجيعـاً   إال اإلنسـانية،  ضـد  و اجلرائم والعاملية الدولية اجلرائم واختالف تعدد رغم

 مبرتكبيهـا لكوـا   العقـاب  زال وإن مكافحتـها،  علـى  الـدويل  اتمـع  تعاون ضرورة يف تلتقي

 األمـن  الشـعوب، وتعـرض   بـني  العالقـات  على وتؤثر الدولية، املصاحل على كبرياً خطرا تشكل

 القـانون  وقواعـد  املتحـدة األمـم   ومبادئ أهداف مع يتناقض ما وهذا للخطر، الدوليني والسلم

   3.الدويل
 لكـي  أركـان عـدة   هلـا  تتـوافر  أن جيـب  الداخلية، اجلرمية شأن شأا الدولية اجلرمية إن

 :الدولية األساسية اجلرمية أركان بني ومن ملموسا، واقعاً وتصبح القانوين ؤها بنا يكتمل

                                                             
  .94 ص ، 1992 القاهرة، البيان، دار ،"الدولي الجنائي القانون :"حسني نجيب محمود - 1
  .9،ص2002،دار األمل ،القاهرة ،"الجريمة :"عبيد حسين  - 2
  39،ص 1998،دار النهضة العربية ، القاهرة،"بالتقادمانقضاء سلطة العقاب :"محمد عوض -  3
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 أم أكـان اجيابيـاً   سـواء  اجلرميـة  عنـه  تولـدت  الـذي  الالمشروع املادي السلوك وهو :املادي الركن

 يقع فقد عدة، له صور املادي والركن الوطنية، اجلنائية القوانني عن خيتلف ال بذلك وهو سلبيا،

  1.تبعية أو أصلية مسامهة صورة يف يقع قد أو شروع، صورة يف
اجلرميـة   مراحـل  كافـة  يف والتبعيـة  األصـلية  املسـامهة  بني الدويل القانون ساوى ولقد

 والنظـام األسـاس   ،"6 "املـادة  يف نـورمربج  حملكمـة  األساسـي  النظـام  تضمنه ما وهذا ،الدولية

  .اجلنائية الدولية للمحكمة األساسي النظام أوجده ،وما" 05"  املادة يف طوكيو حملكمة
 الفعـل  أن يكون ومضمونه الدولية، اجلرائم عن الداخلي لإلجرام املميز فهو : الدويل الركن أما

 هـذه  تعـدد  الدويل ويقـدر  للمجتمع األساسية للمصاحل اجلنائي، الدويل القانون بقواعد خمال

 نسـبة  زادت الـدويل،  اتمـع  قبل من احملمية زادت املصاحل ما فإذا اجلرائم، هذه بتعدد املصاحل

 أو رضـاؤها  أو دولة مساعدة الدولية اجلرمية بوقوع يشترط وال كماً ونوعاً، إليها املوجهة اجلرائم

 الدولـة  ختضـع  ولـن  الطبيعـيني،  سوى األفراد جنائياً يسأل ال النهاية ففي 2للجناة، تشجيعها

  .  معنوي شخص أا إذ للمساءلة اجلنائية
و  إىل أسـباب  ، وتسـتند  والعقوبات اجلرائم تقادم مببدأ تأخذ الوطنية اجلنائية القوانني إن

 حماكمة، أو دون حتقيق ارتكاا، على الزمان من طويلة مدة ملضي اجلرمية نسيان منها مربرات،

 يف حتمـل  نفسـية  عقوبة التوتر ميثل من حالة من له يتسبب وما العدالة، من هارباً ارم وبقاء
 يـؤدي  حماكمـة  دون اجلرميـة  ارتكاب طويلة على فترة مرور أن عن فضالً العقاب، معىن طياا

 ألن القـانوين،  االسـتقرار  إىل يـؤدي  بأنه التقادم يربر وهناك من األدلة، وتغيري معاملها اختفاء إىل

الفوضـى   بإشـاعة  يهـدد  هلـا،  ائيـة  حلـول  وضـع  دون طويلـة  مـدة  األفـراد  مصـاحل  تـرك 
  3.اتمع واالضطراب يف

 بالتقـادم، وهلـذا   اجلرائم هذه سقوط مببدأ فيأخذ عام، بوجه الدويل اجلنائي القانون أما

 اجلـرائم  عـدم سـقوط   أن على"29 "املادة  يف الدولية اجلنائية األساسي للمحكمة النظام نص

 يف تقـع  الـيت  الدوليـة  طبيعة اجلرائم إىل يعود بالتقادم، احملكمة هذه اختصاص يف تدخل اليت
 لـديهم  الـذين  اجليـوش  وقـادة  و الـوزراء    الـدول  رؤسـاء  مثل املسؤولني، كبار من األحيان غالب

 4.التقادم مدة يف جرائمهم معامل إخفاء على القدرة

                                                             
  .67،ص2001،جامعة القاهرة كلية الحقوق ،"المسؤولية الدولية و العقاب على جرائم الحرب :"حسام عبد الخالق -  1
  .54،ص1981،النظرية العامة للمسؤولية الدولية ،القاهرة ،"المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات األمم المتحدة :"محمد عبد العزيز - 2
  . 258،ص  1982حمد رضا، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،أتوكين ،م ، ج ،القانون الدولي العام ،ترجمة  -  3
  . 18، ص 1992،  19دولي العام ،المجلة المصرية للقانون الدولي العام ، العدد محمود سامي جنية ، القانون ال - 4
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 أثارها ختفف ال اليت املفرطة، والوحشية الشديدة باجلسامة تتسم اجلرائم هذه كما أن

 إال الدويل، القانون اجلنائي صعيد على مهمة تطورات من الدويل اتمع حققه ما املدمرة رغم

 واعتبـار  الكـربى،  الـدول  معارضـة بعـض   األوىل رئيستني، عقبتني يواجه زال ما املشروع هذا أن

 األمـم  إطار يف اتفاق إىل التوصل سياسيا ، وثانياً تعذر مقبول غري الدويل اجلنائي القضاء وجود

 ،السـيما  الدويل اجلنائي القضاء اختصاص ستكون حمل اليت االنتهاكات تقنني بشأن املتحدة

 االنفـرادي  اإلنسـاين  والتدخل النفس، عن الدفاع وحق اإلرهاب والعدوان، مثل مبواضيع يتعلق ما

 1.وغريها

 األمريكيـة  الواليـات املتحـدة   الدويل اجلنائي القضاء إقامة عارضت اليت الدول بني ومن

 اجلنـود  أو الشـركات  يلحـق بـوكالء   ديـد  أو خطـر،  أي تفـادي  يف الرغبـة  منها كثرية، ألسباب

 الدولية اجلنائية للمحكمة بالسلطة القضائية 2000 عام اعترافها سحبت لذلك األمريكان،

 قـرارات  مـن  تقبلـه  مبا تلتزم أا يعين األساسي، مما النظام على التوقيع من وجيزة فترة ، بعد

  .تقبله ال مما وتتحلل
 :الدويل القانون يف احلرب جرائم عن الدولية املسؤولية : ثانيا

 احتـرام  عـدم علـى   الـدويل  القـانون  يرتبه الذي القانوين اجلزاء هي الدولية املسؤولية إن

 هـي  الـيت  الدولة إىل جانب يشمل التعريف وهذا الدولية، اللتزاماته القانون هذا أشخاص أحد

 القانونيـة  بالشخصـية  هلـا  بعد االعتـراف  الدولية واملنظمات الرئيس، الدويل القانون شخص

 أن يف بـاحلق  التمتـع  حيـث  مـن  أجلـها  انشأ مـن  اليت واملبادئ األهداف نطاق حدود يف الدولية،

 أو األخـرى  الدوليـة  باألشـخاص  تلحقهـا  الـيت  بسـبب األضـرار   عليها، مدعى أو مدعية تكون

 تتحمـل  فإـا  ـا،  تقيـدت  أن هلا سبق معاهدة بأحكام أخلت دولة ما فإذا مبصاحلها، تلحق

ضـرر   حلقهـا  اليت الدولة تعويض عن مث من وتلتزم ، اإلخالل هذا عن الناشئة الدولية املسؤولية
 2.العمل هذا جراء

 أـا  :"انزليويت"الدويل  القانون أستاذ عرفها فمثالً األخرى التعريفات من العديد وهناك

 يف عليـه،  متعـارف  التـزام دويل  عام بوجه هو مشروع غري لتصرف نتيجة تنشأ اليت املسؤولية
 مبواجهتـها،  اإلخـالل  حـدث  والدولـة الـيت   التصـرف  صـاحبة  الدولة بني جديدة قانونية عالقة

 الـيت  الوحيـدة  النتيجـة  هـي  هذا التعـويض،  تقتضي أن للثانية وحيق بالتعويض األوىل فتلتزم

                                                             
  . 54،ص2004حسان على عبد الخالق ،المسؤولية الدولية و العقاب على جرائم الحرب ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، القاهرة ، - 1
  . 76، ص 1989، القاهرة ، العربيصالح الدين عامر ،القانون الدولي العام ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،دار الفكر  - 2
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 املخـالف  بالعمـل  الـدول  بـني  املتبادلـة  االلتزامـات  عـن  املعربة الدولية القواعد تلزمها أن ميكن

  :منها عدة أساسية أركان على الدولية املسؤولية وتقوم 1،"للقانون
 جيـب أن  بـل  دولـة،  إىل منسـوباً  الفعل يكون أن يكفي ال حيث الدولة، إىل الفعل نسبة

 عـن أعماهلـا   تسـأل  ال احتاديـة  دولـة  إىل املنظمة فالدولة واألهلية، السيادة تامة الدولة تكون

 منقوصـة  والدولـة  الدولة االحتادية و العام، الدويل القانون شخصيات من تعد مل أا بسبب

 إمنـا  و األهليـة،  التامـة  الدولـة  متـارس حقـوق   ال أـا  بسبب أعماهلا يف أيضاً تسأل ال السيادة
 دولـة  إىل العمـل  ينسب أن فيجب أو الوصاية، االنتداب أو باحلماية القائمة الدولة عنها تسأل

 عـن  الـدول  وتسـأل  2الـثالث،  سـلطاا  عن الدول تسأل ألن ية،دوالسيا األهلية تامة مستقلة

  :حالتني يف التشريعيةالسلطة  أعمال
 .دولية اتفاقية لتنفيذ الالزمة اختاذ اإلجراءات عن التشريعية السلطة متتنع أن - أ

 تتخـذه السـلطة   عمـل  خالل من االتفاقية أم العرضية سواء الدولية، االلتزامات خمالفة - ب

  .3التشريعية
 الدائرة من نافذاً صحيحاً حكماً القضائية تعد السلطة أعمال عن الدولية املسؤولية

 النظـام  يسـتوجبها  الـيت  الشـروط  فيه تتوافر القضاة عندما يصدره الذي احلكم و الداخلية،

 مـادي  عمـل  أنـه  علـى  الـدويل،  الصـعيد  علـى  إليـه  احلكم ينظر هذا أن غري الداخلي، القانوين

 الـداخلي  القـانون  حكـم  يف تعـد  الـيت  األعمال عن الدول حيث تسأل مباشرة للدولة منسوب

 علـى  وجـب  اللتـزام دويل  خمالفـاً  العمـل  كـان  فـإذا  الدولة، يف السلطة القضائية عن الصادر

 وحدة األخرى، الدول نظر يف تعد الدول ألن نتيجة وهذا عنه، املسؤولية تتحمل تبعية أن الدولة

 4. ادولي مشروعة غري أعمال من سلطاا خمتلف من يصدر ما مجيع تسأل عن

 فعـل  نتيجـة  هذا اإلخالل أكان سواء الدويل القانون مببادئ إخالل أي عن تسأل الدول إن

 هلـذه  خمالفاً يكون أن أو قوانني الدولة، به تسمح مما الفعل كان إن وال أمهية سليب، أو اجيايب

  .للدولة األساسية إحدى الواجبات مع يتعارض األمر اية يف مادام القوانني،
 أو يـأمرون  الدولـة،  ميثلـون  أشـخاص  يرتكبـها  أي الدولـة  إىل تنسـب  احلـرب  جـرائم  إن

 واجلنـود  االعتياديني كالضباط األشخاص بواسطة ترتكب أو الوزراء أو الدولة كرئيس بارتكاا

                                                             
    . 83محمود سامي جنينة ، مرجع سابق ،ص - 1
  .206،ص 1996عبد الخالق الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، - 2
  .116،ص 1989عبد الرحمن حسين ،المسؤولية الجنائية الدولية في نطاق القانون الدولي العام ،دار النهضة ، القاهرة ، -  3
  .151،ص2009،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، ياإلنسانطارق المجذوب ،القانون الدولي  - 4
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 اإلجـراءات  اختاذ يف الدول إذا قصرت احلرب خالل ترتكب اليت اجلرائم عن الدول تسأل إذ وغريهم،

 أو 1949 لعـام  جنيـف  اتفاقيـة  يف اجلـرائم الـواردة   ارتكـاب  مـن  املتحاربـة  قواا ملنع الالزمة،

 األساسـي  رومـا  بنظـام  عليهـا  املصادق الدولية اجلنايات حمكمة اختصاصات ضمن الداخلة

  .1998 لعام
 الدولة املسؤولني يف التزام عدم أن أكد الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي النظام إن

 املسـؤولية  املسـؤولني يتحملـون   هـؤالء  وأن حرب جرائم تعد األفعال فإن واألحكام، باالتفاقيات

 وتوقـع  الدولـة مبحاكمتـهم   تقـوم  أن وجيـب  اجلـرائم،  هـذه  مثـل  ارتكاب عن شخصية بصفة

 شـرعية لل اخالفـ  الفعل تقصريا هذا عد واجباا بتنفيذ الدولة تقم مل فإذا عليهم، العقاب

 1.هذه اجلرائم مثل ارتكاب عن الدولة مسؤولية تظهر مث ومن الدولية،

  :اإلنسانية ضد اجلرائم موضوع يف الدويل اجلنائي للقانون األمريكي التوظيف :ثالثا
 آخـرين  ضد أفراد ما دولة من أفراد يرتكبها اليت تلك اجلرائم هي اإلنسانية ضد اجلرائم

 اآلخـر،  ضـد الطـرف   املتعمـد  اإلضـرار  قصـد  منـهجي  بشكل دولتهم غري من أو دولتهم من

 وغالبـاً  أخـرى،  أسـباب  أو أليـة  الـوطين  أو االثين أو العرقي أو الديين أو الفكري االنتماء بسبب

  .األفراد ينفذها ولكن املسيطرة الدولة من ترتكب
" يشـكل أي فعـل مـن األفعـال التاليـة      : " ...نـه  أمن النظام األساسي على  06حيث تنص املادة 

مىت ارتكبت يف إطار هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد أيـة        "جرمية ضد اإلنسانية 
القتــل العمـد ،اإلبادة،االسـترقاق ،إبعــاد   :جمموعـة مـن السـكان املــدنيني وعـن علـم بـاهلجوم       

 ..."السكان أو النقل القسري للسكان 

 للمحكمـة  األساسـي  النظـام  يف جـاء  مـا  حسـب  اجلـرائم  ذههلـ  تطورات املالحقـة  إن

 أو واحداً اعتداءً اقترف لو حىت اإلنسانية ضد جبرمية مذنباً الفرد يصبح الدولية ، حبيث اجلنائية

 كانـت  املتحـدة  الواليات أن معروف هو خطرية،  كما جرائم حصول تقنني يف آثاره له أكثر، وهذا

  . "كلنتون بيل "األمريكي الرئيس عهد أواخر يف وذلك األساسي ، النظام على وقعت قد
 األساسـي  النظـام  كـون  يف دائمـاً  األمريكية تتمحـور  املتحدة الواليات حجة كانت لقد

 الـوطين  لألمـن  مباشرا مساساً تشكل حد ذاا يف احملكمة بل ال الدولية، اجلنائية للمحكمة

 احملكمـة  هـذه  وجود أن ذلك إىل و إسنادا املتحدة، الواليات قررت إذ الوطنية واملصاحل األمريكي،

                                                             
 :محمد حسن غالب ،إدارة األزمات تحت ذريعة التدخل اإلنساني ،شبكة المعلومات الدولية  - 1
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 واالسـتقالل  السيادة لفكرة األساسية األمريكية، الوطنية السيادة على مقبولة غري نتائج له

  1 .الوطين
 املواقـف  هـذه  مثل أن وهي املعلنة، غري أخرى حقيقية أسبابا هناك أن من املؤكد ولكن

 عهد يف املتحدة األمريكية، الواليات به قامت ما بسبب رمبا اجلنائية الدولية املعادية للمحكمة

 العـراق  واحتالل ،2001 عام أفغانستان يف حروب من االبن بوش جورج األمريكي السابق الرئيس

 للجـرائم  ارتكاـا  مث ومـن  اخلـارج،  يف األمريكية القوات تواجد يستدعي الذي ،األمر 2003عام

  .الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام طائلة حتت ودخوهلا
 فقـط  اهليمنـة لـيس   وأسلوب الدولية، اجلنائية احملكمة شؤون يف األمريكي التدخل إن

 مـع  االتفاقيـات الناشـئة   عقـد  أسلوب يف ولكن املواد، لبعض التعسفية التفسريات خالل من

 حلمايـة  األمـن  من جملس دائمة حصانة احلصول على حماولة آخر جانب ومن جانب، من الدول

  2.األساسي النظام أطراف يف دول أراضى على املتواجدين جنودها
 بـني  ربـط العالقـة   خـالل  من الدويل اجلنائي القضاء يف األمريكية اهليمنة مؤشرات إن

 جـدالً  شـكلت  األساسـي، الـيت   النظـام  مـن  "16" املادة مبوجب اجلنائية واحملكمة األمن جملس

 :أنـه   على تنص إذ بإرجاء التحقيق املتعلقة املادة وهي عليها، الدول من الكثري العتراض واسعاً
 عشـر  إثـين  ملـدة  األساسـي  النظـام  مبوجـب هـذا   مقاضاة أو حتقيق يف املضي أو البدء جيوز ال"

 جملـس  عـن  يصدر قرار يتضمنه املعىن ، ذا"احملكمة إىل األمن جملس على طلب بناء شهرا

 بالشـروط  الطلـب  هـذا  جتديد للمجلس وجيوز األمم املتحدة، ميثاق من السابع الفصل مبوجب

 لـس  صالحيات من تضمنه ما بسبب الدول، من الكثري يثري خماوف النص هذا يزال ،وال ذاا

 3.األمريكية للهيمنة اخلضوع يعين وهو واملقاضاة ، التحقيق إجراءات إمكانية وقف يف األمن

 الـذي  النظـام األساسـي،   مـن "13" املادة يف جاء ملا الدول من للكثري أخرى خماوف هناك

 أيـة  إحالة ميكنه األمن أن جملس يعين وهذا احملكمة، إىل حاالت إحالة حق األمن جملس أعطى

 احملكمـة،  اختصـاص  ضـمن  تـدخل  من اجلرائم اليت أكثر أو جرمية ارتكاب فيها يبدو ما قضية

 يف أساسـية  سـلطات  األمـن  لس يعطي السابع، الذي الفصل مبوجب متصرفاً بذلك ويكون
 أنـواع  جلميـع  األمـن  جملـس  حييلـها  الـيت  احلاالت الدوليني وتشمل والسلم األمن على احلفاظ

 مـا  العـدوان،  جرميـة  كانـت  لـو  حىت اجلنائية الدولية، احملكمة يف اختصاص تدخل اليت اجلرائم،
                                                             

  .9،ص 2008لندا معمر يشوى ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، دار الثقافة ،عمان ، -  1
أبو الخير احمد عطية ، المحكمة الجنائية الدولية دراسة في النظام األساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص بها ،دار النهضة  - 2

  .15،ص1999العربية،القاهرة ،
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 السـيما  الكـربى  القوى نإف لذلك الدوليني، والسلم لألمن ديداً تشكل هذه احلاالت أن دامت

 .ملصاحلها وفقاً ذلك تفسر سوف األمريكية الواليات املتحدة

 اجلنائي تعويض القانون على تعمل اليت األمريكي السلوك يف برزت أخرى جوانب وهناك

 للمحكمـة  النظـام األساسـي   مـن  الـواردة  املـواد  مـن  للعديـد  التفسـريات  بعض وهي الدويل،

 يتعلـق  فيمـا  واخلـاص بالتعـاون   ،"98" للمـادة  األمريكـي  التفسـري  فمـثالً  الدوليـة،  اجلنائيـة 

 املـادة  هـذه  أن إذ مصـاحلها وأغراضـها ،   ختـدم  بطريقـة  تفسـريه  على عملت فقد باحلصانات،

 علـى  تصـديقها  ،أو توقيعهـا  الـدول قبـل   ـا  التزمـت  واليت السابقة االتفاقيات عن تتحدث

 احلصـانات،  لتـوفري  فيهـا  ميكـن الـدخول   جديـدة  اتفاقيـات  ـا  يقصـد  وال األساسي، النظام

 األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  الـذي اعتمدتـه   التفسـري  هـو  وهذا تعقدها، اليت الدول ملواطين

 احلصـانة  تضـمن  أخـرى، لكـي   دول ثنائيـة مـع   اتفاقيـات  يف تـدخل  بـدأت  أساسه على والذي

 األمنية االتفاقية مبوجب منها العراق، العامل دولة يف  "40" من أكثر مع حصل ،كما ملواطنيها

 املعاهـدات،  لتفسـري  األساسـية  القاعـدة  مع يتعارض األمر الذي وهو  ،2009 عام وقعت اليت

  .حبسن النية التفسري قاعدة وهي
 املتحـدة  ،وأن الواليـات  املخالفـات  مـن  الكثري جند الدويل القانون أساسيات إىل وبالرجوع

 النظـام  مـواد  مـن  التعسـفية للكـثري   تفسـرياا  على االعتماد عن وقفتت أن جيب األمريكية

 العـامل،  عـرب  ملواطنيها احلصانة ضمان" 98" املادة اجلنائية الدولية،ومنها للمحكمة األساسي

 ،الـيت  العسـكرية  األحـداث  خـالل  حـرب  ارتكبـوا جـرائم   الذين األمريكيني العسكريني وحلماية

 املتحـدة  الواليـات  معهـا  وقعت اليت الدول أن معظم هي واملشكلة العامل، عرب فيها شاركت

اجلنائيـة   للمحكمـة  األساسـي  النظـام  علـى  دول مصـادقة  هـي  ثنائيـة  اتفاقيـات  األمريكيـة، 
  1.األساسي روما كوا أطراف يف نظام اللتزاماا الدولية مراعاة دون الدولية،

 إىل لتقلـيص دوره  الـدويل،  اجلنـائي  القضـاء  علـى  التأثري املتحدة الواليات واصلت لذلك

 احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،وإجبار    اختصـاص  يف اجلرائم أركان حلصر بالسعي وذلك حد، أقصى

 املتحـدة  ألن الواليات العربية الدول بعض السيما ثنائية، اتفاقيات توقيع على الدول من العديد

 القـوة،  بقـانون  القـانون الـدويل   تعـرف  جديـدة،  صـياغة  خلق من متكنت بسطوا األمريكية

 للقواعـد  خيضـع  يكـون  أن كمـا يفتـرض   ولـيس  للقـوة،  خيضع أصبح الدويل اتمع أن مبعىن

 مـع  التعامـل  يف األمريكـي  خـالل السـلوك   مـن  كـذلك  واضـحاً  األمر وهذا الدولية، القانونية

                                                             
  .170،ص 2008فرح ماجد،أمريكا وسياستها في العالم ، دار النهضة للنشر ، القاهرة ،  -  1
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 القضاء وآليات األمن جملس بني العالقة الثغرات يف استغالل خالل من الدويل، اجلنائي القضاء

 حـاالت  يف التعامـل  يف االزدواجية ذلك ومثال التعامل، واالنتقائية يف واالزدواجية الدويل، اجلنائي

  .وفلسطني السودان
 الـيت  إىل اجلـرائم  بالنسبة فقط ينعقد الدويل اجلنائي القضاء اختصاصات أن املعروف

 النظـام  يف طرفـاً  عندما تصبح للدولة جيوز ذلك ،ومع املعاهدة إىل الدولة انضمام بعد ترتكب

 سـبع  احملكمـة ملـدة   اختصـاص  قبوهلـا  عـدم  تعلـن  للمحكمة اجلنائية الدوليـة أن  األساسي

 يف عليهـا  احلرب املنصـوص  جبرائم يتعلق ما يف وذلك األساسي، النظام سريان بدء من سنوات
  .احملكمة نظام من "8" املادة

 الرئيس قضية رفع مت األساسي، روما نظام سريان منذ من نوعها األوىل تعد سابقة ويف

 املرتكبة احلرب وجرائم اإلنسانية، ضد و اجلرائم اجلماعية، اإلبادة بتهمة" البشري عمر "السوداين

قواعـد   تنتـهك  بـذلك  وهـي  األساسـي،  رومـا  ميثاق على يصادق مل السودان أن دارفور، رغم يف
الفصـل   مـن  جعلـت  والـيت  السياسـية،  إرادـا   لفرض نتيجة ودولياً وطنياً القضاء استقالل

 علـى مبـدأ   تؤكد اليت للمعاهدات الدويل القانون من اآلمرة القواعد انتهاك إىل مدخالً السابع

 .املتعاقدين شريعة العقد

 زالـت  ومـا  كانـت  هـواجس  روما، بسبب معاهدة على توقع مل املتحدة الواليات أن رغم

 اإلدارة لكـن  سياسـية،  دوافـع  ذات سـاحة لـدعاوى   سيكون الدويل اجلنائي القضاء بأن تعتريها

 ضـامنة  ،ألـا  وغريمهـا  وليبيـا  السودان حنو للتحرك اجلنائية الدولية احملكمة تدفع األمريكية

 .الدولية السياسية للبيئة مسبقا

 جـرائم إسـرائيل   أو وأفغانسـتان  العـراق  يف أمريكـا  جرائم عن وثائق من يقدم ما كل إن

 عـن "8" املـادة  الواردة يف الشروط بتوفر العام املدعي يبدو ما على تقنع مل الفلسطينيني، ضد

 السـودانية  احلالة يف الدولية احملكمة اجلنائية عن صدر ما أن يوضح وهذا حرب، جرائم حصول

 احلـاالت  بني التميز عدم مبدأ انتهك العام وأن املدعى احملكمة، إلجراءات تسييس فيه الليبية أو

 الدويل، القانون يف آمرة قاعدة يشكل الذي وهو املبدأ احملكمة اجلنائية الدولية، على تعرض اليت

 الشكوى هذه يف اخلصم أن حسبانه يف يضع وفلسطني، يف العراق احلالة حول تصرفه يف وهو

 الدوليـة،  واملنظمـات  األمـن  جملـس  قـرارات  يف تأثريا األكثر الطرف املتحدة ،كوا الواليات هي

 عندما بوضوح أيضاً يظهر ما وهذا اخلصم، من النوع هلذا التصدي على مل جيرؤ فهو ولذلك

وأحيانـاً   األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  تنحاز إذ بإسرائيل، عالقة هلا قضية أية مع يتم التعامل
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 وجـرائم  حـرب  جـرائم  مـن  اقترفته ملا إسرائيل يدين قرار اختاذ لتمنع الكربى، الدول بعض معها

 فيهـا  الـدويل  يرى اتمـع  اليت الدويل، للقانون اخلروقات من جداً الكثري وغريها اإلنسانية، ضد

 .الدويل اجلنائي القضاء واستقالل حبيادية واملساس االزدواجية

لتحريـك   الفرصـة  الـدول  بعـض  متـنح  الـيت  الثغـرات  تعدد إىل سابقاً اشرنا كما يعود وهذا    
  1.مصاحلها حيقق ما وفق على الدويل، اجلنائي القضاء

 :اخلامتة 
إن الواليات املتحدة األمريكية هي دولة مسيطرة على جملس األمن الـدويل ، فهـو يعمـل    
وفقا ألوامرها ، وهـذا يـؤثر علـى سـري العدالـة الدوليـة ، وحماكمـة ومعاقبـة مـرتكيب اجلـرائم           

سـتان و العـراق ومـا حيـدث يف فلسـطني      الدولية يف العامل ، حيث أن ما تفعلـه أمريكـا يف أفغان  
كلها ليست جرائم ،وال ميكن العقاب عليها ألا هي ترى ذلك، لكن ما قد حيـدث يف دولـة أخـرى    
من طرف أفراد أو دولة أخرى يعترب فعل إرهايب، وجرمية دولية وجيب التـدخل و العقـاب علـي هـذه     

 .اجلرائم 

 النظـام  من "16"فاملادة الثغرات، من الكثري فيه زال ما ةالدولي ةاجلنائي العدالة جدار نإ

 تأجيـل  أجـل  مـن  التـدخل  يف األمـن  لـس  احلـق  تعطي الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي

 حـق  األمـن  منحـت جملـس   كمـا  اجلنائية الدوليـة،  احملكمة مأما معروضة قضية يف التحقيق

 األمـن  جملس أن ومبا ،ىالنظام األساس من"3" املادة نص حسب وذلك احملكمة، إىل حاالت إحالة

 احملكمة من األخرية وموقف -املتحدة األمريكية الواليات ،السيما الدول من عدد هليمنة خيضع

 احلصـانات  حتقيـق  جـل أ ،مـن  جملـس األمـن   اسـتغالل  حاولـت  فقـد  -معروف اجلنائية الدولية

 قـال  حيث، 2002 عام يف "1422"القرار حققته بإصدار ما وهو العامل، عرب ومواطنيها جلنودها

تريـد   ال املتحـدة  الواليـات  أن 07/10/2002يف " نيغروبـونيت  جـون  "السـابق  األمريكـي  السفري
  .قانونية خماطر إىل اخلارج يف وجنودها عامليها تعريض

 وحمـدود  مسـتقل  مقيـد وغـري   الـدويل  اجلنـائي  القضـاء  أن يتضـح  تقدم ما خالل من

 أو حـرب،  جرائم بارتكاب املسؤولني املتهمني من مسؤول إىل الوصول يستطيع وال الصالحيات،

  .معقدة بشروط إال اإلنسان حلقوق خطرية انتهاكات

                                                             
       ،2003فالح مروس الرشيدي ،آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نضر الجرائم و المحاكم الوطنية ،مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد الثاني ، - 1
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 كهـا يحتر يتم كأداة الدولية اجلنائية احملكمة مثل أجهزته، استخدام يف ساهم ما هذا   

مـن   جهـازا  ليسـت  اجلنائيـة الدوليـة   احملكمـة  أن رغـم  العاملي، النظام يف القوى موازين يف إطار
 االتفاقيـات املتعلقـة   مـن  الكـثري  خـالل  من ا وثيقة صلة ذات أا إال املتحدة، األمم أجهزة

 املعاصر، بالتنظيم الدويل ثقتها فقدت الدول من كثريا أن جند لذلك عام، بوجه اإلنسان حبقوق

 بـني  السـيادة  يف العدالـة واملسـاواة   مببـدأ أثرا مباشرا لإلخـالل   أصبحت الدويل القانون ومبادئ

 مهيمنـة  دول ترتكبـها  الـيت  حلقـوق اإلنسـان   اخلطرية واالنتهاكات اجلرائم لكثرة نتيجة الدول،

  .الدويل النظام على
 أن جيـب  فقـط ممـا   جزءاً متثل الدولية اجلنائية احملكمة ا ختتص اليت الدولية إن اجلرائم

 اجلـرائم  مـن  ألكثر قد تسع الدوليني والسلم لألمن املهددة اجلرائم أن إذ اختصاصها، يف يدخل

 بـني  الدوليـة  اجلنائيـة  األساسـي للمحكمـة   النظام ،من اخلامسة املادة يف إليها املشار األربعة

  .اإلنسانية حبق األمريكية، و اإلسرائيلية اجلرائم كثرة
مبادئـه   عـن  أبعدتـه  أمريكيـة  هليمنـة  ضـحية  الـدويل  اجلنـائي  القضـاء  أصـبح  لقـد 

 والتدخل اإلنساين بالقوة االحتالل مشروعية وعدم الدول، سيادة واحترام املساواة يف األساسية

 أصـبح  اإلرهـاب، لـذلك   ومالحقـة  الـنفس  عـن  الـدفاع  حبجة اإلستباقية واهلجمات االنفرادي،
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